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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to study correlation 

between body weight to the width of pubis bone and egg 

weight in Lohmann Brown strain. Secondary data collection, 

was carried out from February 2
nd 

to 22
nd

 February 2019 at 

CV. Saredo Jaya located in Karanganyar Hamlet, Watugede 

Village, Puncu District, Kediri Regency, East Java. Material 

used in this study was 145 Lohmann Brown strain, aged 64 

weeks. Method used in this study was non research. Analysis 

data was performed by correlation as pearson product moment. 

Based on the data analysis, it was found that correlation 

between body weight and pubis bone was very low (0,249/r). 

Correlation between body weight and egg weight was 0.046. 

Coefficient of determination at body weight to pubis bone 

width was R
2
=6%, while coefficient determination of body 

weight to egg weight was 21%. It was Suggestied to do 

selection of laying hens to get optimum production. 

 

Keywords : Body weight, Correlation, Egg weight, Lohmann 

Brown strain, Pubis bone width 
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RINGKASAN 

 
Faktor yang mempengaruhi performa produksi ayam 

petelur adalah faktor genetik (faktor dalam) dan faktor non 

genetik (faktor luar). Salah satu sifat genetik pada ayam 

petelur adalah konformasi atau bentuk tubuh yang ideal 

sebagai penghasil telur. Berat badan merupakan hal penting 

dalam menentukan nilai ekonomis pada usaha peternakan 

sehingga dapat menentukan jumlah produksi daging dan telur, 

harga jual dan pembelian, pemilihan bibit, kebutuhan pakan 

dan pemberian dosis obat yang tepat untuk memperhitungkan 

keuntungan yang diperoleh. Berat badan dapat diketahui 

dengan 2 cara, yaitu penimbangan ternak secara langsung dan 

pendugaan berat badan dengan cara pengukuran tubuh ternak 

melalui lebar tulang pubis dengan tulang dada yang memiliki 

sekitar 3-4 jari orang dewasa untuk mengetahui kemampuan 

bertelur dengan produksi tinggi dapat digunakan sebagai acuan 

untuk menyeleksi ayam yang potensial sebagai penghasil telur 

yang baik.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data 

sekunder yang diambil pada tanggal 2 Februari sampai 22 
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Februari 2019, di Peternakan CV. Saredo Jaya yang terletak di 

Dusun Karanganyar, Desa Watugede, Kecamatan Puncu, 

Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara berat badan terhadap jarak lebar 

tulang pubis dan berat telur pada ayam petelur strain Lohmann 

Brown. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode non research dan mengolah data sekunder dengan 

menggunakan dua variabel yang terdiri atas variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

berat badan ayam petelur, sedangkan variabel terikat terdiri 

dari lebar tulang pubis dan berat telur. Data yang diperoleh 

dari hasil penelitian menggunakan 145 ekor ayam petelur 

berumur 64 minggu. 

Hasil analisis hubungan berat badan ayam petelur strain 

Lohmann Brown dengan lebar tulang pubis menunjukkan 

bahwa koefisien korelasi yang positif dengan intrepretasi yang 

lemah terhadap lebar tulang pubis. Nilai korelasi yang didapat 

sebesar 0,249 pada lebar tulang pubis dengan derajat 

hubungan yang lemah. Sedangkan nilai korelasi berat badan 

ayam petelur strain Lohmann Brown terhadap berat telur 

sebesar 0,046 dengan derajat hubungan sangat lemah. 

Pengaruh besar kecilnya berat badan ayam petelur strain 

Lohmann Brown terhadap lebar tulang pubis ditunjukkan 

dengan R
2  

= 0,06, artinya besarnya pengaruh yang diberikan 

oleh berat badan dan lebar tulang pubis sebesar 6% sedangkan 

sisanya 94% dipengaruhi oleh faktor lain selain berat badan. 

Nilai koefisien determinasi terhadap berat telur sebesar 21%. 

Hasil analisis antara berat badan ayam petelur menunjukkan 

bahwa tidak memberikan pengaruh nyata terhadap berat telur 

dan ada pengaruh nyata terhadap lebar tulang pubis. 
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah hubungan antara 

berat badan ayam petelur memiliki korelasi terhadap lebar 

tulang pubis, namun derajat hubungan tersebut lemah dan 

memiliki pengaruh nyata terhadap lebar tulang pubis, 

sedangkan hubungan berat badan ayam petelur terhadap berat 

telur memiliki nilai korelasi sebesar 0,046 yang artinya tidak 

memiliki pengaruh nyata terhadap berat telur. Saran yang 

dapat diberikan adalah perlu dilakukan awal dasar seleksi 

berat badan ayam petelur untuk mendapatkan hasil yang 

optimal dan melakukan seleksi berdasarkan lebar antara tulang 

pubis dengan tulang dada pada saat pra layer untuk 

mengetahui keseragaman ternak dan performa produksi telur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertambahan penduduk yang meningkat dari tahun ke 

tahun menyebabkan tingginya kebutuhan bahan pangan 

masyarakat. Salah satu sumber bahan pangan protein hewani 

yang sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya 

manusia adalah ternak dan hasil produksinya. Berdasarkan 

Data Pusat Statistik dan Kesehatan Hewan 2018 populasi 

ayam petelur dari tahun 2014 sampai 2018 di Indonesia terus 

mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan jumlah ternak 

berturut-turut sebesar 146.660 ekor, 155.007 ekor, 161.364 

ekor, 176.937 ekor, dan 181.752 ekor. Salah satu ternak yang 

dapat memenuhi kebutuhan protein hewani adalah ayam 

petelur. 

Ayam petelur adalah ayam betina dewasa yang dipelihara 

khusus untuk diambil telurnya. Ayam petelur mulai 

berproduksi pada umur 18 minggu yang disebut dengan fase 

layer. Keberhasilan pemeliharaan ayam petelur ditentukan 

oleh tiga faktor penunjang yang harus dipenuhi, yaitu bibit, 

pakan dan manajemen. Ketiga faktor tersebut mempunyai 

hubungan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan. Bibit 

unggul dengan diikuti pemberian pakan yang bermutu dan 

manajemen yang bagus akan dapat meningkatkan produktifitas 

ayam petelur. Risnajati (2014) menyatakan bahwa 

keberhasilan dalam beternak ayam petelur ditentukan oleh 

sifat genetik ayam, manajemen pemeliharaan, makanan, dan 

kondisi pasar. 
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Pada saat ini, ada beberapa macam strain ayam petelur 

yang beredar di Indonesia adalah Ross Brown, Hysex Brown, 

Lohmann Brown, Isa Brown, Babcock, Hubbard Golden 

Comet (Abidin, 2003). Masing-masing strain ayam petelur 

tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya 

Lohman Brown merupakan ayam petelur yang populer untuk 

pasar komersil, ayam ini merupakan hibrida dari jenis Rhode 

Island Red untuk menghasilkan telur yang dikembangkan 

perusahaan asal Jerman Lohmann Tierrzuch dan tergolong 

ayam petelur tipe besar. Salah satu keuntungan dari strain 

Lohmann Brown adalah produksi telurnya yang lebih tinggi 

dibandingkan produksi telur ayam ras petelur Isa Brown. Ciri-

ciri ayam petelur strain Lohmann Brown adalah bentuk tubuh 

lonjong (memanjang), berat badan tubuh strain Lohmann 

Brown pada umur 20 minggu sekitar 1,6-1,7 kg dan pada akhir 

produksi sekitar 1,9-2,1 kg, shank pipih dan melebar ke 

samping, peka terhadap cuaca. Puncak produksi telur strain 

Lohmann Brown mencapai 92-93% dengan FCR sebesar 2,3-

2,4 % serta tingkat kematiannya sampai dengan 2-6% 

(Muttaqin, 2016). 

Peningkatan produktifitas ayam petelur dapat dilakukan 

dengan cara pemeliharaan dan budidaya yang baik, ukuran 

dari keberhasilan manajemen pemeliharaan ayam petelur dapat 

dilihat dari produktifitas. Berat badan merupakan hal penting 

dalam menentukan nilai ekonomis pada usaha peternakan 

sehingga dapat menentukan jumlah produksi daging dan telur, 

harga jual dan pembelian, pemilihan bibit, kebutuhan pakan 

dan pemberian dosis obat yang tepat untuk memperhitungkan 

keuntungan yang diperoleh. Berat badan dapat diketahui 

dengan 2 cara, yaitu penimbangan ternak secara langsung dan 

pendugaan berat badan dengan cara pengukuran tubuh ternak. 
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Ismoyowati (2006) bahwa pendugaan berat badan dengan cara 

pengukuran tubuh ternak menggunakan parameter yaitu jarak 

tulang dada dan lebar tulang pubis.  

Lebar tulang pubis untuk ayam yang memasuki fase 

produksi memiliki ukuran minimal 3 jari ukuran orang dewasa 

dengan jarak terhadap tulang dada minimal 4 jari orang 

dewasa. Parameter lainnya dilihat dari keseragaman atau 

uniformity. Keseragaman dalam suatu populasi akan terbentuk 

apabila pada periode grower dilakukan perlakuan yang sesuai 

dengan petunjuk pemeliharaan management guide. Awal fase 

produksi harus diperoleh keseragaman sebesar 80% dari 

populasi. Keseragaman akan berdampak pada produksi yang 

baik, efisiensi pakan, kualitas eksternal, internal telur, dan 

interval puncak produksi (Yuwanta, 2004). Hal itu 

menunjukkan bahwa karakteristik morfologi tubuh seperti 

berat badan induk jantan ataupun berat badan induk betina 

dapat digunakan sebagai ukuran dalam mencari korelasi antara 

berat badan terhadap tulang pubis yang akan dihasilkan seperti 

berat telur.  

Desain berat badan ayam petelur ini bertujuan menekan 

kebutuhan nutrisi yang dipakai dalam proses maintenance 

(perawatan) tubuh sehingga asupan nutrisi bisa lebih banyak 

diposisikan untuk pembentukan telur (Adnan, 2011). 

Rendahnya keseragaman berat badan dalam suatu populasi 

dapat mempengaruhi performa produksi (Hudson, Lien, dan 

Hess, 2001). Berat badan ayam yang tinggi dapat 

menyebabkan gangguan reproduksi sehingga berdampak pada 

rendahnya produktifitas. Pada breeder ayam petelur misalnya, 

berat badan ayam yang melebihi standar, dapat mempercepat 

kematangan seksual (Hocking, 2004) namun dapat 

mengganggu produksi telur, sedangkan ayam yang lebih 
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ringan menghasilkan rata-rata telur yang lebih kecil (Romero, 

Renema, Neima, Zuidhor, dan Robinson, 2009). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang korelasi antara berat badan dengan lebar 

tulang pubis dan berat telur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana korelasi antara berat badan ayam petelur 

strain Lohmann Brown terhadap lebar tulang pubis dan berat 

telur. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi 

antara berat badan ayam petelur strain Lohmann Brown 

terhadap lebar tulang pubis dan berat telur 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

informasi dan kajian ilmiah tentang korelasi antara berat badan 

ayam petelur strain Lohmann Brown terhadap lebar tulang 

pubis dan berat telur sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyeleksi melalui berat badan ayam petelur strain Lohmann 

Brown. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Ayam petelur merupakan salah satu jenis komoditi ternak 

yang mampu memenuhi kebutuhan protein hewani yang 

terjangkau. Dalam pemeliharaannya harus memperhatikan 

manajemen perkandangan, kesehatan hewan, pakan dan air 

minum untuk menghasilkan produktifitas telur yang maksimal. 

Ayam ras petelur strain Lohmann Brown mampu menarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

17 

 

perhatian peternak karena keunggulan produksinya. Ayam 

petelur strain Lohmann Brown pertama kali produksi pada 

umur 19-20 minggu, berat badan ayam petelur strain Lohmann 

Brown pada umur 20 minggu sekitar 1,6-1,7 kg dan pada akhir 

produksi sekitar 1,9-2,1 kg, shank pipih dan melebar ke 

samping, peka terhadap cuaca. Puncak produksi telur strain 

Lohmann Brown mencapai 92-93% dengan FCR sebesar 2,3-

2,4 % serta tingkat kematiannya sampai dengan 2-6% 

(Muttaqin, 2016). 

Berat badan ternak dipengaruhi oleh faktor umur, jenis 

kelamin, genetik, lingkungan dan manajemen pemeliharaan. 

Berat badan ternak merupakan suatu parameter yang sangat 

penting antara lain untuk menduga produksi daging, telur, 

harga jual, kebutuhan pakan dan dosis obat yang dibutuhkan. 

Berat badan menjadi salah satu indikator produktifitas ternak 

yang umumnya hanya dapat diketahui dengan cara 

penimbangan dengan menggunakan timbangan ternak digital. 

Namun, dalam situasi dan kondisi tertentu, terutama pada 

kondisi peternakan rakyat jarang atau tidak terdapat alat 

timbangan, oleh karena itu diperlukan cara lain yang dianggap 

lebih praktis untuk mengestimasi berat badan ayam sebagai 

salah satu kriteria seleksi ternak dan pemilihan standar bibit 

dalam program pemuliaan ternak. Sifat kuantitatif ini dapat 

digunakan sebagai parameter penaksiran berat badan. Sifat 

tersebut juga dapat memberi gambaran bentuk tubuh hewan 

sebagai ciri suatu bangsa tertentu (Redjeki, 2017). 

Berat badan suatu ternak dapat diketahui dengan 2 cara, 

yaitu penimbangan langsung pada ternak dan pendugaan berat 

badan dapat dilakukan dengan mengukur lebar tulang pubis 

dan berat telur memiliki pengaruh berat badan. Hubungan 

antara kedua sifat dianalisis secara korelasi untuk mengetahui 
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keeratan hubungan antara kedua sifat. Warwick, Astuti dan 

Hardjosubroto (1984) menyatakan besarnya nilai korelasi 

diantara sifat-sifat dapat digunakan untuk memperkirakan 

besarnya pengaruh suatu sifat terhadap sifat yang lain. 

Yuwanta (2004) menyimpulkan berat badan dapat diduga 

melalui lingkar dada, panjang badan, dan jarak lebar tulang 

pubis. 

Ratnawati, Hau, Nulik dan Handiwirawan (2004) 

menyatakan bahwa jarak antara tulang pubis dipakai untuk 

menentukan kapasitas produksi telur dan terdapat 

kecenderungan semakin tinggi berat badan, semakin panjang 

pula ukuran tulang dadanya. Muttaqin (2016) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa lebar tulang pubis dengan 

tulang dada semakin tinggi pula jumlah produksi telur yang 

dihasilkan, semakin ideal berat telur dan indeks telur. 

Redjeki (2017) menyatakan bahwa lingkar dada dengan 

berat badan pada ayam kampung betina didapatkan bahwa 

lingkar dada memiliki tingkat hubungan yang paling tinggi, 

sehingga lingkar dada dapat menjadi prediktor dalam menduga 

berat badan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

korelasi antara berat badan terhadap tulang pubis dan berat 

telur pada strain Lohmann Brown. Bagan kerangka pikir dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat 

korelasi antara berat badan terhadap lebar tulang pubis 

dan berat telur strain Lohmann Brown. 

 

Lohmann Brown merupakan strain ayam petelur 

yang banyak dibudidayakan di Indonesia 

Perlu adanya penelitian mengenai seberapa besar 

hubungan berat badan ayam petelur strain Lohmann 

Brown terhadap tulang pubis dan berat telur yang 

ditampilkan pada nilai korelasi 

Berat badan merupakan indikator menentukan 

karakteristik dan produktifitas ayam petelur 

(Ismoyowati, 2006) 

Adakah korelasi antara 

berat badan ayam petelur 

strain Lohmann Brown 

dengan tulang pubis 

Adakah korelasi antara 

berat badan ayam 

petelur strain Lohmann 

Brown dengan berat 

telur 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ayam Petelur 

Ayam ras petelur merupakan hasil rekayasa genetik 

berdasarkan karakter-karakter dari ayam-ayam yang 

sebelumnya ada. Perbaikan-perbaikan genetik terus 

diupayakan agar mencapai performance yang optimal. 

Tujuannya adalah produksi telur dalam jumlah yang banyak. 

Salah satu keuntungan dari ayam ras petelur adalah produksi 

telurnya yang lebih tinggi dibandingkan produksi telur ayam 

buras dan jenis unggas yang lain. Umumnya dalam satu 

periode (dua tahun) seekor ayam yang sehat dapat bertelur 

lebih dari 300 butir (Wahyu, 2004). 

Karakteristik ayam petelur yaitu bentuk tubuh lonjong 

(memanjang), berat badan relatif ringan, shank pipih dan 

melebar ke samping, peka terhadap cuaca, produksi telur 

tinggi (250-300 butir/tahun), berat telur rata-rata 55-65 gram, 

serta bebas dari sifat mengeram (Yuwanta, 2004). 

Ditambahkan pula oleh Amarullah (2003), bahwa ayam 

petelur mempunyai sifat nervous (mudah terkejut), bentuk 

tubuh ramping, cuping telinga berwarna putih, produksi telur 

tinggi (200 butir/ekor/tahun), efisiensi dalam penggunaan 

pakan untuk membentuk telur, dan tidak memiliki sifat 

mengeram. 

Berdasarkan National Research Council NRC (1994), 

fase pemeliharaan ayam petelur berdasarkan kebutuhan zat 

makanannya terbagi menjadi tiga, yaitu fase starter mulai usia 

0-6 minggu, fase grower usia 6-18 minggu, dan fase layer 

diatas usia 18 minggu. Ditambahkan pula oleh Wahyu (2004) 

bahwa pada fase layer dapat terbagi ke dalam dua fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



produksi, yaitu fase I dan fase II. Pada fase I ayam mulai 

bertelur pada umur 22 minggu, berat badan 1.350 gram dan 

konsumsi pakan sebanyak 75 gram/ekor/hari. Selama 20 

minggu dari usia 22-42 minggu diharapkan ayam mencapai 

puncak produksi 85-90%, berat badan mencapai 1.800 gram, 

dan berat telur mengalami kenaikan dari 40 gram/butir 

menjadi 56 gram/butir. Fase I adalah periode kritis dimana 

kebutuhan zat makanan harus terpenuhi dengan baik sehingga 

dapat berproduksi dengan baik pula. Fase II dimulai usia 42-

72 minggu, dimana ayam telah mencapai berat badan yang 

stabil. 

Menurut Lokapirnasari, Soewarno dan Yeni (2011) 

bahwa jenis ayam petelur dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe 

ringan dan tipe sedang. Tipe ringan dengan ciri-ciri : badan 

kecil, cepat dewasa kelamin, produksi telur tinggi dengan kulit 

berwarna putih tipis serta lebih peka terhadap lingkungan. 

Beberapa strain yang termasuk tipe ringan adalah  hisex white, 

hubbard, dan leghorn. Tipe sedang atau medium merupakan 

ayam yang diproduksi untuk menghasilkan telur dan daging 

(setelah afkir), ciri-cirinya adalah ukuran tubuh lebih besar 

dari tipe ringan, produksi telur cukup tinggi dengan warna 

kulit coklat dan tebal. Beberapa strain ayam tipe sedang 

diantaranya : Lohmann Brown, Hisex Brown, Rosa Brown, dan 

Isa Brown. 

2.2 Ayam Petelur Strain Lohmann Brown 

Strain adalah jenis ayam yang telah mengalami 

persilangan dari bermacam-macam bangsa sehingga tercipta 

varian baru. Pemberian nama strain dilakukan oleh breeding 

farm pencipta (Sudaryani dan Santoso, 2003). Sahlan (2015) 

menyatakan bahwa Lohmann Brown adalah ayam tipe medium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang populer untuk pasar komersial, ayam ini merupakan 

ayam hibrida dan selektif khusus untuk menghasilkan telur, 

tipe ini diambil dari jenis Rhode Island Red yang 

dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman bernama 

Lohmann Tierzuch. Ayam ini memiliki bulu warna coklat, 

seperti caramel dengan bulu putih disekitar leher dan diujung 

ekor. Ayam ini mulai bertelur pada umur 18 minggu dan dapat 

bertelur sebanyak 300 butir pertahun (Anonimous, 2011). 

Kelebihan strain Lohmann Brown memiliki produktifitas 

tinggi (selain produksi telur juga produksi daging), konversi 

ransum rendah, kekebalan dan daya hidup tinggi, dan 

pertumbuhan yang baik. Ayam petelur strain Lohmann Brown 

pertama kali produksi pada umur 19-20 minggu, berat badan 

ayam petelur strain Lohmann Brown pada umur 20 minggu 

sekitar 1,6-1,7 kg dan pada akhir produksi sekitar 1,9-2,1 kg, 

shank pipih dan melebar ke samping, peka terhadap cuaca. 

Puncak produksi telur strain Lohmann Brown mencapai 92-

93% dengan FCR sebesar 2,3-2,4 % serta tingkat kematiannya 

sampai dengan 2-6% (Muttaqin, 2016). Adapun standar 

penampilan produksi ayam petelur strain Lohmann Brown 

tercantum pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Standar penampilan produksi dari ayam petelur strain 

Lohmann Brown 

Parameter 
Standard 

Produksi 
Umur 

Produksi telur 
315-320 

butir/tahun 
12 bulan 

Rata-rata berat telur 63-64 g 12 bulan 

Berat tubuh ayam 1-1,7 kg 20 minggu 

Konsumsi pakan 110-120 g 28 minggu 

Warna kerabang telur Kecoklatan - 

Puncak produksi 92-93% 28 – 40 minggu 

Sumber : Lohmann Tierzucht Germany (2010) 

2.3 Korelasi 

 Korelasi merupakan hubungan antara dua buah variabel, 

jika nilai suatu variabel naik, sedangkan nilai variabel yang 

lain turun, maka dikatakan terdapat hubungan negatif serta 

sebaliknya. Analisis korelasi sederhana bivariate correlation 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua 

variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. 

Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar 

hubungan yang terjadi antara dua variabel. Analisa tersebut 

membutuhkan data yang terdiri dari dua kelompok hasil 

observasi atau pengukuran. Hubungan antara variabel X dan Y 

pada umumnya berkisar pada dua hal yang saling berhubungan 

(Suparto, 2014). 

 Analisis korelasi sederhana dengan metode Pearson atau 

sering disebut Product Moment Pearson. Nilai korelasi (r) 

berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 

berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya 

jika nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel 

semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah 

(X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hubungan terbalik (X naik maka Y turun) (Dedi dan Erna, 

2013). 

2.4 Berat Badan 

Pertumbuhan merupakan suatu fenomena universal dan 

menjadi salah satu ciri makhluk hidup. Dalam kamus oxford, 

growth (pertumbuhan) diartikan sebagai proses pertambahan 

ukuran. Dari sudut pandang peternakan, pertumbuhan berarti 

pertambahan besar serat otot dan jaringan lainnya yang 

mengandung protein dan memiliki peran penting karena dapat 

menjadi tolak ukur produksi. 

Pertumbuhan merupakan perubahan sel yang mengalami 

pertambahan sel dan pembesaran ukuran sel dan erat 

hubungannya dengan pertambahan berat badan. Kecepatan 

pertumbuhan dapat diketahui dengan menimbang pertambahan 

berat badan setiap hari atau setiap minggu (Kusuma, Mukhtar 

dan Dewanti, 2010). Kriteria menentukan pertumbuhan 

biasanya diukur dengan menimbang berat badan per satuan 

waktu tertentu. Pertumbuhan pada hakekatnya merupakan 

perbanyakan sel atau hiperflasia, yang dimanifestasikan 

dengan pertambahan jaringan tubuh kecuali jaringan lemak 

(Hardini, 2013). 

Widjastuti dan Endang (2008) menyatakan bahwa unggas 

membutuhkan asupan nutrisi yang berasal dari konsumsi 

ransum untuk meningkatkan bobot tubuhnya pada masa 

pertumbuhan. Pakan mempengaruhi terhadap pertumbuhan 

dan produksi dapat maksimal, oleh karena itu jumlah dan 

kandungan zat-zat makanan yang diperlukan ternak harus 

memadai. Ayam petelur mengalami peningkatan berat badan 

tiap kenaikan umurnya. Pertumbuhan ayam petelur yang 

tercepat dicapai antara umur 1 hari sampai 4 minggu (Cath et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



al., 2012). Tabel 2 menjelaskan tentang perkembangan bobot 

badan, konsumsi pakan dan produksi telur ayam petelur 

coklat. 

Tabel 2. Perkembangan normal bobot badan, konsumsi pakan 

dan produksi telur ayam petelur coklat. 

Umur 

(minggu) 

Rata-rata 

BB/kg/ekor 

Konsumsi Pakan 
Produksi (%) 

Harian (g/ekor) 

1 - 10 - 

4 0,27 35 - 

8 0,59 54 - 

12 0,91 64 - 

16 1,23 72 - 

19 1,47 80 1 

20 1,55 82 5 

21 1,62 87 10 

22 1,70 96 40 

23 1,75 100 65-70 

24-25 1,83 105 82,3-89,4 

26-27 1,92 110 92,1-92,7 

28-40 1,98 120 90,9-93,5 

40-45 2,01 119 88,7-90,9 

46-56 2,03 118 82,4-88,7 

57-60 2,04 117 79,5-82,4 

60-63 2,05 117 77,2-79,5 

60-65 2,05 116 75,7-77,2 

66-76 2,06 115 66,4-75,7 

77-80 2,08 115 62,9-65,5 

Sumber : Cath et al, 2012 

Cogburn, Burnside dan Scanes (2000) menyatakan bahwa 

pertumbuhan adalah proses yang berawal dari terjadinya 

fertilisasi dan berlanjut sampai dewasa. Pertumbuhan adalah 

proses biologis yang kompleks yang melibatkan banyak 

interaksi antara sistem regulasi endokrin dan kontribusi faktor-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



faktor lain seperti genetik, gizi dan lingkungan, yang biasanya 

diwakili oleh perubahan berat badan (Di Masso, et al., 1998). 

Berat badan merupakan cerminan dari pertumbuhan sel-sel 

atau jaringan dalam tubuh. Pendapat ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan erat kaitannya dengan perubahan kondisi 

fisiologis dalam tubuh ayam. Oleh karena itu pertumbuhan 

yang digambarkan dengan perubahan berat badan memberi 

pengaruh yang besar terhadap performa produksi pada ayam 

ras petelur (Hudson, Lien dan Hess, 2001). Meskipun berat 

badan tidak menjadi indikator utama produksi seperti pada 

ayam ras pedaging namun berat badan ayam ras petelur tetap 

diperlukan ayam untuk mendukung fase produksinya (Di 

Masso et al., 1998). Berat badan memegang peranan penting 

pola pemeliharaan yang baik, selain untuk menentukan 

kebutuhan nutrisi, jumlah pemberian pakan, jumlah dosis obat, 

berat badan juga dapat digunakan untuk menentukan nilai jual 

ternak tersebut (Sanjaya, 2012). Pengukuran berat badan dapat 

dilakukan dengan cara menggunakan timbangan. 

2.5 Lebar Tulang Pubis 

Mekanisme peneluran, keluarnya telur dari oviduct 

(oviposition) merupakan hasil kerja sama yang dikoordinasi 

oleh faktor fisiologis antara lain, otot uterus dan relaksasi 

vagina untuk melepaskan telur, aktifitas kontraksi uterus 

meningkat setiap terjadi peneluran, baik peneluran normal 

maupun peneluran prematur. Relaksi peneluran tergantung 

pada hormon agrinavastosin (oksitosia) yang disekresi oleh 

hormon hipofise posterior dan hormon prostaglandin yang 

diproduksi oleh ovarium dan uterus. Ovarium berperan 

penting sebelum dan sesudah pemasakan ovum, karena ovulasi 

tidak akan terjadi sebelum terjadi oviposisi. Hormon agrinin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(oksitosin) bersama prostaglandin menyebabkan kontraksi 

uterus dan relaksasi vagina, sehingga terjadi oviposisi 

prematur. Estrogen yang dihasilkan oleh ovarium berperan 

bagi perkembangan oviduct, mengatur keseimbangan kalsium 

saat terbentuknya kerabang telur, perkembangan tulag pubis 

dan bulu. Hormon estrogen mempengaruhi perkembangan 

tulang pubis dan kloaka, sehingga mempermudah peneluran 

(Yuwanta, 2004). 

Tulang pubis terdiri atas vertebrae sacral dan vertebrae 

lumbal masing-masing 7 buah yang menyebabkan tulang ini 

menjadi elastis saat terjadinya peneluran. Tulang pubis 

digunakan untuk mendeteksi produksi telur. Jarak antara 

kloaka dan sternum minimal 4 jari dibentangkan. Ayam yang 

berproduksi tinggi pada bagian abdomen terasa lentur dan 

lembut. Sebaliknya, ayam yang tidak bertelur jarak antara 

tulang pubis sangat sempit. Abdomen ayam yang tidak 

bertelur, bila diraba sangat keras dan tidak lentur serta tidak 

dalam (dangkal). Saat diraba hanya berjarak antara 2 jari saja, 

dan sangat sempit posisi ayam menghadap keatas (Yuga, 

2012). 

 Berat badan akan mempengaruhi konformasi tubuh dan 

seleksi terhadap ayam petelur. Penampilan ciri fisik ayam 

petelur yang telah memasuki fase produksi, yaitu bentuk dada 

lebih ramping, mata bercahaya, permukaan dubur licin dan 

basah, bentuk dubur oval dan memanjang dengan lubang 

dubur yang besar, tulang pubis tipis dan tajam, jarak 

diantaranya 2-3 jari, rongga perut lembut, jarak antara tulang 

pubis dengan tulang dada lebarnya 4 jari orang dewasa atau 

lebih (Rahayu, 2003). Pengaruh umur terhadap jarak tulang 

tubis dapat dilihat pada Tabel 3. Jarak tulang pubis akan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tergantung pada berat badan, umur saat stimulasi sinar (light 

stimulation) dan perkembangan alat reproduksi 

Tabel 3. Jarak tulang pubis berdasarkan umur pada ayam 

petelur bibit 

Umur Jarak Tulang Pubis 

12 minggu (84 hari) Tertutup 

21 hari sebelum telur pertama 1 
1/2 

 jari 

10 hari sebelum telur pertama 2-2 
1/2

 jari 

Pada saat mulai bertelur 3 jari 

Sumber : Arbor Acres (2006) 

2.6 Berat Telur 

Campbell et al., (2003) bahwa berat telur dipengaruhi oleh 

ukuran tubuh induk ayam. Induk ayam yang besar 

menghasilkan telur yang besar. Berat telur berkaitan erat 

dengan komponen penyusunnya yang terdiri atas putih telur 

(58%), kuning telur (31%), dan kerabang telur (11%). Adapun 

berat telur yang dihasilkan memiliki grafik meningkat dengan 

bertambahnya umur ayam, kemudian akan stabil setelah ayam 

berumur lebih dari 14 bulan (Abidin, 2003). Berat telur yang 

dihasilkan dalam peneluran pertama akan mencerminkan berat 

telur selanjutnya (Yuwanta, 2010). 

Berat telur dipengaruhi oleh faktor genetik dan non 

genetik, yaitu melalui berat badan induk masing-masing. 

Induk yang mempunyai berat badan tinggi akan menghasilkan 

telur yang besar dan demikian juga berat badan rendah akan 

menghasilkan telur yang kecil (Kabir and Haque, 2010). Berat 

telur dipengaruhi oleh faktor genetik yaitu, tingkatan dewasa 

kelamin induk, umur induk, obat-obatan dan pakan 

(Anggoridi, 1995). Faktor genetik berpengaruh terhadap lama 

periode pertumbuhan ovum sehingga yolk yang lebih besar 

akan menghasilkan telur besar. Telur pertama yang dihasilkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berikutnya, ukuran telur akan meningkat sesuai dengan mulai 

teraturnya induk bertelur. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

berat telur adalah tetua induk meliputi berat badan induk dan 

umur induk. Ukuran telur akan meningkat dengan 

meningkatnya kandungan protein pakan (Kaharuddin, 

Kususiyah dan Deva, 2008). Faktor non genetik meliputi iklim 

dan cuaca. Cuaca juga berpengaruh karena cuaca panas akan 

mempengaruhi kondisi kandang dan menyebabkan 

menurunnya ukuran telur (Campbell, et al., 2003). Berat telur 

merupakan kriteria pertama dalam pemasaran, berat ideal telur 

konsumsi yang diinginkan oleh konsumen bervariasi antara 

65-70 g. Masalah yang sering timbul adalah berat telur yang 

tidak sesuai diinginkan yaitu ringan atau terlalu berat. Hal lain 

yang tidak kalah penting adalah perbandingan antara putih 

telur dengan kuning telur yang dapat bervariasi tergantung dari 

berbagai manipulasi antara lain pakan, umur, dan sistem 

pemeliharaan. Perubahan isi telur dengan sendirinya 

mengubah ratio putih telur dengan kuning telur dan kemudian 

akan mempengaruhi jumlah mikro mineral didalamnya 

(Yuwanta, 2010). Berdasarkan beratnya telur ayam ras dapat 

digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut : 1). 

Jumbo, berat 65 gram per butir, 2). Ekstra besar, berat 60-65 

gram per butir, 3). Besar, berat 55-60 gram per butir, 4). 

Sedang, berat 50-55 gram per butir, 5). Kecil, berat 40-45 

gram per butir, 6). Kecil sekali, berat dibawah 45 gram per 

butir (Satterle dan Marin, 2004). Besar rata-rata sebutir telur 

ayam ras yang sedang berproduksi adalah 60 gram dengan 

rata-rata produksi pada titik optimal adalah 250 butir per ekor 

per tahun (Tillman, Hartadi dan Reksohadiprodjo, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1   Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data 

sekunder yang diambil pada tanggal 2 Februari sampai 22 

Februari 2019, di Peternakan CV. Saredo Jaya yang terletak di 

Dusun Karanganyar, Desa Watugede, Kecamatan Puncu, 

Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 

3.2   Materi Penelitian 

3.2.1 Ayam Petelur Strain Lohmann Brown 

Penelitian ini menggunakan ayam petelur strain 

Lohmann Brown berumur 64 minggu sebanyak 145 ekor 

yang di produksi breeding farm PT. Multibreeder 

Adirama Indonesia Tbk.  

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang ayam yang digunakan selama penelitian 

adalah kandang battery dengan sistem kandang 

panggung yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 

x lebar x tinggi sebesar 20 x 60 x 35 cm/kotak. Setiap 

kotak battery dilengkapi dengan tempat pakan dan 

tempat minum, tempat makan terdiri dari belahan pipa 

paralon dan tempat minum menggunakan nipel. Atap 

kandang terbuat dari asbes sedangkan alasnya terbuat 

dari bambu. Peralatan yang digunakan selama penelitian 

adalah tempat pakan, tempat minum, ember, serta 

timbangan dengan kapasitas kilogram dan gram. 

Peralatan tambahan yaitu kalkulator, jangka sorong dan 

peralatan kebersihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode non research dengan menggunakan data 

sekunder yang terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

berat badan ayam petelur, sedangkan variabel terikat terdiri 

dari lebar tulang pubis dan berat telur.  

 Koleksi data pertama dilakukan dengan penimbangan 

berat badan ayam menggunakan timbanagan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh berat badan ayam petelur 

terhadap lebar tulang pubis dan berat telur. Selanjutnya 

dilakukan mengukur jarak lebar tulang pubis dengan tulang 

dada, dan berat telur terhadap 145 ekor ayam. 

3.4  Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

a. Lebar tulang pubis : Diukur dengan cara 3 - 4 jari 

orang dewasa. 

b. Berat telur  : Diukur dengan cara di 

timbang dalam satuan gram. 

 

3.5 Analisis Data  

Analisis data yang digunakan adalah korelasi bivariat 

dengan menggunakan metode pearson product moment. 

Metode pearson product moment digunakan untuk mencari 

korelasi antara dua variabel yang terdiri atas variabel bebas 

dan variabel terikat. Berat badan ayam petelur digunakan 

sebagai variabel bebas (X), sedangkan lebar tulang pubis dan 

berat telur sebagai variabel terikat (Y). Semua analisa 

statistika dilakukan dengan menggunakan software SPSS 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan Microsoft Excel. Adapun rumus koefisien korelasi (Dedi 

dan Erna, 2013) yaitu : 

r =    
     –            

√      –            
 

 –     
 

 

 

Keterangan : 

r     = Koefisien Korelasi 

    = Variabel Bebas ( Berat Badan Ayam Petelur) 

    = Variabel Terikat (Lebar Tulang Pubis dan Berat Telur) 

n    = Jumlah Sampel 

 

Kriteria nilai koefisien korelasi digunakan untuk 

memudahkan dalam menyimpulkan mengenai keeratan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya. Tingkat hubungan 

koefisien korelasi nilai r dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Tingkat hubungan nilai koefisien korelasi 

r Kriteria Nilai Korelasi 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Lemah 

0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

Sumber : Dedi dan Erna (2013) 

Besarnya pengaruh berat badan terhadap lebar tulang 

pubis dan berat telur ayam petelur dapat diketahui dengan 

perhitungan koefisien determinasi. Koefisien determinasi 

digunakan untuk menyatakan besar kecilnya variabel X 

terhadap Y yang dapat ditentukan dengan rumus (Dedi dan 

Erna, 2013) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R
2 
= r

  
x 100% 

Keterangan : 

R
2
  = Nilai Koefisien Diterminan 

r
      

= Nilai Koefisien Korelasi 

 

3.6 Batasan Istilah  

Dalam penelitian ini batasan istilah yang digunakan adalah 

: 

a. Strain adalah jenis ayam yang telah mengalami 

penyilangan bermacam-macam bangsa sehingga 

tercipta jenis baru dengan nilai ekonomi produksi 

tinggi dan bersifat turun-temurun. 

b. Korelasi adalah suatu perhitungan untuk mengukur 

derajat hubungan antara dua variabel. 

c. Berat Telur adalah telur yang diproduksi oleh induk 

ayam petelur betina, yang kemudian langsung 

ditimbang sehingga diketahui nilai berat telurnya (g). 

d. Tulang Pubis adalah tulang yang berada diantara 

kloaka dan membantu saat peneluran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Data Berat Badan Ayam Petelur Strain 

Lohmann Brown 

Nilai keseragaman yang diperoleh sampel berat badan 

yang diamati pada Tabel 6. adalah sebesar 7,60%. Berdasarkan 

nilai keseragaman tersebut, dapat dikatakan tergolong baik 

bahwa berat badan ayam petelur strain Lohmann Brown 

dibawah standar 10% nilai keseragaman. Hasil nilai sebaran 

data berat badan ayam petelur berdasarkan rata-rata dan yang 

paling banyak ditampilkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Nilai sebaran data berat badan pada ayam petelur 

strain Lohmann Brown 

No Berat Badan Ayam (kg) n      

1 1.50 - 1.60 2 1.59±0,014 

2 1.61 - 1.65 6 1.64±0,012 

3 1.66 - 1.75 28 1.72±0,025 

4 1.76 - 1.80 21 1.78±0,016 

5 1.81 - 1.95 50 1.88±0,042 

6 1.96 - 2.00 11 1.97±0,016 

7 2.01 - 2.20 24 2.06±0,048 

8 2.21 - 2.30 3 2.25±0,031 

Total 145 
 

Keseragaman atau uniformity akan terlihat pada berat 

badan ayam yang relatif seimbang antara semua populasi dan 

memiliki indikasi konformasi tubuh dan lebar tulang pubis 

yang sama. Pada penelitian ini didapat nilai rata-rata sebaran 

data berat badan pada ayam petelur strain Lohmann Brown 

diperoleh hasil sebesar 1.88±0,042 dan nilai interval data 

sebesar 1.81-1.95 kilogram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Hasil Pengukuran Berat Badan, Jarak Tulang Pubis 

dan Berat Telur 

Hasil pengukuran berat badan, jarak tulang pubis, dan 

berat telur dapat dilihat pada Lampiran 1. Rataan dari 

pengukuran berat badan, jarak tulang pubis, dan berat telur 

ditampilkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data rataan dan koefisien keseragaman berat badan, 

jarak tulang pubis dan berat telur pada ayam petelur 

strain Lohmann Brown 

Variabel Rataan 
Koefisien 

keseragaman 

Berat badan ayam petelur 

( kg ) 
1,87±0,142 7,60% 

Jarak Tulang Pubis ( cm ) 6,46±0,56 8,71% 

Berat Telur ( g ) 66,13±4,03 6,09% 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata berat 

badan ayam petelur berkisar pada 1,87 g/ekor dengan 

koefisien keseragaman sebesar 7,60%. Hal ini berarti bahwa 

populasi berat badan ayam petelur yang digunakan dalam 

penelitian memiliki berat yang seragam. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Rahayu (2000) bahwa sekelompok ayam 

dinyatakan homogen jika standar penyimpangan tidak lebih 

dari 10%. Ketidakseragaman pada berat badan ayam petelur 

dapat terjadi karena belum dilakukannya seleksi secara baik 

pada suatu populasi. Sartika (2005) menyatakan bahwa 

produktifitas ayam petelur beragam, bergantung pada sistem 

pemeliharaan dan keragaman individu. Menurut Cath et al., 

(2012) dijelaskan bahwa rata-rata berat tersebut tidak jauh 

berbeda dengan kisaran karakteristik berat ayam petelur 

dewasa yaitu sebesar 1,83-2,05 g/ekor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan hasil penelitian jarak tulang pubis berkisar 

6,46 cm/ekor dengan koefisien keseragaman sebesar 8,71%, 

ini berarti nilai keseragaman tergolong baik karena dibawah 

standar 10% nilai keseragaman. Menurut Muttaqin (2016) 

bahwa nilai rata-rata lebar tulang pubis dengan tulang dada 

sebesar 6,46 cm. Nilai yang diperoleh cukup besar untuk 

ukuran lebar tulang pubis dengan tulang dada pada strain 

Lohmann Brown tergolong ayam petelur tipe besar. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor genetik yaitu strain dan non 

genetik meliputi manajemen pemeliharaan baik dari segi 

pakan dan lingkungannya. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata berat telur 66,13 

g/ekor dengan koefisien keseragaman 6,09%, dimana nilai 

tersebut sudah ukuran jumbo. Menurut Satterle dan Marinet, 

2004) bahwa berat telur ayam ras petelur yang normal berkisar 

antara 55-60 gram per butir. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-

faktor dewasa kelamin, umur, bangsa, tingkat protein dalam 

pakan, cara pemeliharaan dan temperatur lingkungan (Solihat, 

dkk., 2003). Hal ini didukung juga oleh pendapat Elvira dkk. 

(1994) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi berat telur 

antara lain breed, umur, nutrisi pakan, moulting, suhu dan 

lingkungan, program pencahayaan, serta umur dewasa 

kelamin.                                                                                                            

4.3 Korelasi antara Berat Badan Ayam Petelur Strain 

Lohmann Brown Terhadap Lebar Tulang Pubis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rataan hasil 

pengukuran jarak antara tulang pubis sebesar 6,46±0,56 

cm/ekor. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang bagus, 

dimana ukuran jarak antar tulang pubis mencapai ukuran 

normal yaitu dengan jarak antara tulang pubis mencapai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sekitar 4 jari. Hal ini sesuai dengan pendapat Yuga (2012) 

bahwa ciri-ciri ternak betina yang baik adalah badannya cukup 

besar dan perutnya luas. Jarak antara tulang dada dan tulang 

belakang (pubis) kurang lebih 4 jari serta jarak antara dua 

tulang pubis lebih kurang 2 jari. Ayam betina umumnya 

dijadikan sebagai ayam penghasil telur. Ukuran tubuh yang 

terkait dengan produksi telur ayam adalah jarak antara tulang 

pubis serta jarak antara tulang dada dengan tulang pubis. 

Ayam petelur strain Lohmann Brown memiliki ukuran yang 

paling besar dibandingkan jenis ayam lainnya sehingga cocok 

untuk dijadikan induk penghasil telur yang baik. 

Nilai keseragaman yang diperoleh pada sampel jaral 

tulang pubis yang diamati adalah sebesar 8,71%. Berdasarkan 

nilai keseragaman tersebut, dapat dikatakan tergolong baik 

bahwa jarak antara tulang pubis pada strain Lohmann Brown 

karena dibawah standar 10% nilai keseragaman. Keseragaman 

atau uniformity akan terlihat pada berat badan ayam yang 

relatif seimbang antara semua populasi dan memiliki indikasi 

konformasi tubuh dan tulang yang harus sama. Pada penelitian 

ini didapat nilai keseragaman Jarak antara tulang pubis sebesar 

8,71% dan memiiki nilai data sebesar 5,17-7,58 cm. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor genetik yaitu strain dan non 

genetik meliputi manajemen pemeliharaan baik dari segi 

pakan yang diberikan, kandungan nutrisinya, dan segi 

lingkungan sekitar. Widodo dan Lukman (1986) heritabilitas 

adalah bagian dari ragam fenotipe dalam populasi ternak yang 

disebabkan oleh pengaruh genetik. 

Hasil penelitian dari koefisien korelasi dan determinasi 

berat badan ayam petelur strain Lohmann Brown dengan lebar 

tulang pubis disajikan Lampiran 6 bahwa koefisien korelasi 

berat badan ayam petelur dengan lebar tulang pubis adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebesar r = 0,249, nilai ini tergolong dalam korelasi lemah 

yang artinya antara berat badan dan lebar tulang pubis 

mempunyai hubungan akan tetapi lemah. Hal ini dijelaskan 

bahwa semakin tinggi berat badan dari ayam petelur, maka 

semakin lebar jarak antara tulang pubis dengan tulang 

dadanya. Koefisien determinasi berat badan ayam petelur 

dengan lebar tulang pubis adalah sebesar R
2  

= 0,06, artinya 

besarnya pengaruh yang diberikan oleh berat badan dan lebar 

tulang pubis sebesar 6% sedangkan sisanya 94% dipengaruhi 

oleh faktor lain selain berat badan.  

Berat badan ayam petelur memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap lebar tulang pubis. Bila dilihat perbedaan 

antara berat badan terhadap masing-masing data hasil lebar 

tulang pubis dari yang terendah sampai tertinggi yaitu berkisar 

antara 5-7,5 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa terjadinya 

pelebaran tulang pubis dapat secara maksimal dipengaruhi 

oleh berat badan ternak. Jarak tulang pubis yang baik adalah 

dengan jarak 4 jari yang bila diukur lebarnya ± 4-5 cm. 

Pendugaan korelasi yang digunakan untuk mengetahui 

keeratan hubungan antara dua variabel yaitu antara berat 

badan dengan lebar tulang pubis. Berdasarkan hasil analisis 

korelasi berat badan dengan lebar tulang pubis diperoleh 

petunjuk bahwa antar jarak lebar tulang pubis yang berbeda 

mempunyai keeratan hubungan yang berbeda. Hal ini juga di 

dukung oleh Yuwanta (2004) bahwa tulang pubis merupakan 

salah satu karakteristik yang berhubungan erat dengan 

produksi telur. Pada ayam petelur, pertumbuhan pullet sangat 

menentukan produktivitas ayam. Pullet dengan berat badan 

yang baik, akan memberikan kinerja produksi yang tinggi. 

Berat badan standar yang tercapai pada umur satu minggu 

lebih awal akan berpengaruh terhadap kinerja pullet saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjelang bertelur. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismoyowati, dkk., (2006) 

menyatakan bahwa hasil perhitungan uji korelasi yang 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara ukuran 

tubuh dengan produksi telur, diperoleh petunjuk bahwa 

terdapat korelasi yang tidak nyata (P>0,05) antara berat badan, 

lingkar dada dan lingkar perut dengan produksi telur. Jadi, 

tidak selamanya berat badan bisa digunakan sebagai gambaran 

kemampuan produktifitasnya. 

4.4 Korelasi antara Berat Badan Ayam Petelur Strain 

Lohmann Brown Terhadap Berat Telur 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata berat telur 66,13 

g/ekor dengan koefisien keseragaman 6,09%, dimana nilai 

tersebut sudah ukuran jumbo. Kriteria berat telur tersebut 

sesuai dengan ekspektasi pasar yang menginginkan berat telur 

yang besar antara 60-75 gram (Anonimous, 2011). Faktor 

eksternal yang mempengaruhi berat telur adalah iklim dan 

cuaca. Daerah geografis lokal penelitian berada didataran 

rendah dengan rataan suhu 32 
0
C serta konstruksi kandang 

dengan tipe open house. Suhu kandang akan mengikuti suhu 

lingkungan sekitar apabila tidak terkontrol suhu kandang dan 

kelembaban yang akan berakibat pada produksi telur, apabila 

suhu pada cekaman panas maka produksi serta kualitas telur 

akan menurun. Suhu optimal tubuh ayam adalah 39,5-41 
0
C, 

suhu sekitar antara 24-25 
0
C dan temperatur 60-70% 

(Anonimous, 2011). Hal ini didukung oleh Campbell (2003) 

menyatakan bahwa cuaca juga berpengaruh karena cuaca 

panas akan mempengaruhi kondisi kandang dan menyebabkan 

menurunnya ukuran telur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Hasil penelitian dari koefisien korelasi dan determinasi 

berat badan ayam petelur strain Lohmann Brown dengan berat 

telur disajikan pada Lampiran 6 bahwa koefisien korelasi berat 

badan ayam petelur dengan lebar tulang pubis adalah sebesar r 

= 0,046, nilai ini tergolong dalam korelasi yang sangat lemah 

yang artinya antara berat badan dan berat telur yang tidak 

mempunyai hubungan. Korelasi yang sangat lemah antara 

berat badan ayam petelur strain Lohmann Brown dengan berat 

telur memberikan asumsi bahwa berat badan ayam petelur 

yang kecil maka akan menghasilkan berat telur yang kecil 

pula, sedangkan berat badan ayam petelur yang besar akan 

menghasilkan berat telur yang besar. Berdasarkan data hasil 

penelitian pada (Lampiran 1), rataan berat telur adalah 66,13, 

telur dengan berat tersebut termasuk dalam ukuran jumbo. 

Satterle et al., (2004) menyatakan bahwa ukuran berat telur 

ayam ras dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, 

ukuran jumbo, yaitu telur yang memiliki berat telur lebih dari 

61 gram/butir. 

Koefisien determinasi berat badan ayam petelur dengan 

lebar tulang pubis adalah sebesar R
2  

= 0,21, artinya besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh berat badan dan lebar tulang 

pubis sebesar 21% sedangkan sisanya 79% dipengaruhi oleh 

faktor lain selain berat badan. Sedangkan pengaruh lain yang 

dapat mempengaruhi berat telur selain berat badan ayam 

petelur yaitu sebesar 79% antara lain adalah breed, umur, 

nutrisi pakan, moulting,suhu lingkungan, pencahayaan, serta 

umur dewasa kelamin (Yuwanta, 2010).  

Berat badan ayam petelur strain Lohmann Brown tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat telur, dimana 

hal ini didukung oleh pendapat Anggorodi (1995) yang 

menyatakan bahwa faktor genetik berpengaruh terhadap lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



periode pertumbuhan ovum sehingga yolk yang lebih besar 

akan menghasilkan telur besar. Telur pertama yang dihasilkan 

induk lebih kecil daripada yang dihasilkan berikutnya, ukuran 

telur akan meningkat sesuai dengan mulai teraturnya berat 

induk bertelur. Ukuran telur akan meningkat dengan 

meningkatnya kandungan protein pakan. Ditambahkan oleh 

pendapat Darwati (2002) yang menyatakan bahwa berat telur 

merupakan sifat fenotip yang dapat diwariskan maka telur 

yang dihasilkan oleh setiap unggas mempunyai bentuk yang 

khas sesuai dengan bentuk dan besar alat reproduksinya. Hal 

ini ditambahkan oleh Yuwanta (1998) yang menyatakan 

bahwa berat folikel nyata dipengaruhi oleh berat badan ayam, 

semakin berat induk ayam memberikan berat ovarium, berat 

oviduk dan panjang oviduk lebih tinggi dari pada berat ringan 

sehingga pertumbuhan folikel yolk lebih besar yang juga 

mempengaruhi berat telur. 

Wahyu (2004) yang menyatakan bahwa berat telur 

dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk genetik, tahap 

kedewasaan, umur, obat dan zat makanan dalam pakan 

terutama asam amino dan asam linoleat dan metionin, hal 

tersebut juga didukung oleh pendapat Gleaves et al. (1997) 

yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi berat 

telur yaitu genetik, umur besar ayam, tahap produksi telur dan 

nutrisi. Hal ini ditambahkan oleh pendapat Ensminger (1992) 

menyatakan bahwa faktor lain yang mempengaruhi berat telur 

yaitu strain ayam, umur dewasa kelamin, temperatur, tipe 

kandang, pemberian pakan, minum dan penyakit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara berat badan ayam petelur memiliki korelasi 

terhadap lebar tulang pubis. Namun, memiliki derajat 

hubungan tersebut lemah. Sedangkan, hubungan berat badan 

ayam petelur terhadap berat telur memiliki nilai korelasi yang 

sangat lemah yaitu sebesar 0,046.  

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan awal 

dasar seleksi berat badan ayam petelur untuk mendapatkan 

hasil yang optimal dan melakukan seleksi berdasarkan lebar 

antara tulang pubis dengan tulang dada pada saat pra layer 

untuk mengetahui keseragaman ternak dan performa produksi 

telur. 
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